Az 1. napirendi ponthoz

Előterjesztés
Napirend:

Közcélú érdekeltségi hozzájárulás megállapítása és kivetése

Előterjesztő:

a polgármester

Előzmények:

szennyvízberuházás

Határozat - tervezet: az előterjesztés végén található.

I. A téma ismertetése:
A Képviselő-Testület döntött 2012. május 29.-én tartott ülésén, hogy a Monostorpályira eső
önerő hány százalékát kívánja az önkormányzat vállalni, és mennyi a lakosok által fizetendő
összeg.
A 61/2012. (V. 29.) számú határozat az alábbi:
A Képviselő-Testület
1. A szennyvízberuházás (KEOP 7.1.2.0.-2008-0234 számú) önerejét lakossági
befizetésekből és saját forrásból kívánja biztosítani az alábbiak szerint:
-

Önerő Monostorpályira eső része a társulási megállapodás alapján:
168. 537.215 Ft (=510.718.833 Ft * 33% )
Önerőből
a. lakossági hozzájárulás (közcélú érdekeltségi hozzájárulás formájában
biztosítandó) 47%: 79.212.491 Ft (=168.537.215 Ft * 47%)
b. önkormányzati önerő (hitelfelvétel útján biztosítandó) 53 %: 89.324.724 Ft
(=168.537.215 Ft * 0,53 %)

2. Az önkormányzat fenntartja magának azt, hogy a lakossági hozzájárulás és az
önkormányzati önerő %-os mértékét (nagyságát, formáját és a finanszírozási feltételek
módját) bármikor megváltoztathatja, továbbá azt, hogy ezen a két forrási
lehetőségeken kívül más alternatívát is választhat.
3. Felkéri a polgármestert, hogy jelen határozatról értesítse Hosszúpályi Polgármesterét.
Határidő: azonnal.
Felelős: a polgármester
Fenti határozatból látszik a lakossági hozzájárulás összege. Ezt közcélú érdekeltségi
hozzájárulásként kell megfizetni.
Az erre vonatkozó szabályokat a Ket. az 1995. évi LVII. törvény 8. § (3) bekezdése, a
160/1995. (XII. 26.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 24. – 25.§-ai
tartalmazzák.

A 160/1995. (XII. 26.) Korm. rendelet 24. – 25.§-ai az alábbiakat mondják ki:
„A közcélú érdekeltségi hozzájárulás
24. § (1) Ha a vízgazdálkodási közfeladatok ellátásával összefüggő - a törvény és e jogszabály szerint
megállapított - érdekeltségi területen vízitársulat nem működik, az állami vagy helyi önkormányzati tulajdonban
álló vizek és közcélú vízilétesítmények kezelője, illetve tulajdonosa - a Törvény 8. § (2) bekezdése alapján közcélú érdekeltségi hozzájárulás megállapítását kérelmezi.
(2) Az (1) bekezdésben megjelölt vizeket érintő - a Törvény 35. § (1) bekezdés b) pontja szerint közfeladatot
képező - közcélú vízilétesítmények és vízimunkák érdekeltségi területének meghatározásáról, annak határait
tartalmazó helyszínrajz elkészítéséről, a vizek vagy a közcélú vízilétesítmények tulajdonosa, illetőleg kezelője
gondoskodik.
(3) A megállapított érdekeltségi területen a (2) bekezdésben megjelölt közcélú vízilétesítmények és
vízimunkák közérdek mértékéig terjedő költségeire figyelemmel az érdekelteket terhelő költségviselés arányát
(érdekeltségi arányt)
a) az egységnyi érdekeltségi hozzájárulás összege, valamint
b) a 13. § (1) bekezdés b) pontja szerinti érdekeltségi egységben mért ingatlantulajdon, ingatlanhasználat
határozza meg.
(4) A közcélú érdekeltségi hozzájárulás egységnyi összegét az érdekeltségi területen levő ingatlan
használatának jellegét, az érdekeltségi területen levő földterület művelési ágát, a vízimunkáknak és a
vízilétesítményeknek az ingatlanra gyakorolt hatását és kölcsönhatását alapul véve kell megállapítani.
25. § (1) A közcélú érdekeltségi hozzájárulás kivetését a 24. § (1) bekezdésben megjelölt állami szerv,
illetőleg helyi önkormányzat az érdekeltségi ingatlan fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője
megkeresésével a tárgyévet megelőző évben november 30-ig kérelmezi.
(2) A megkereséshez, illetve a hozzájárulás kivetése iránti kérelemhez csatolni kell
a) az érdekeltségi területet meghatározó helyszínrajzot, amelyből a tervezett vízgazdálkodási közfeladatokra
figyelemmel, az érdekeltség ténye megállapítható, továbbá
b) a költségviseléssel, annak mértékével kapcsolatos, a 24. § (3) bekezdés a) pontja szerint meghatározott
adatokat.
(3) A jegyző a rendelkezésre álló adatok alapján, illetve hivatalból gondoskodik a közcélú érdekeltségi
hozzájárulás megállapításához, kivetéséhez szükséges, a település közigazgatási területén levő ingatlanok
ingatlan-nyilvántartási adatainak, a tényleges ingatlantulajdonnal és használattal összefüggő tények
megállapításáról.
(4) A közcélú érdekeltségi hozzájárulást évente kell megállapítani, illetőleg kivetni. A befizetés határidejét - a
közfeladat ellátásának ütemezésére - az ahhoz rendelkezésre álló egyéb pénzeszközök felhasználására is
figyelemmel - egy összegben vagy évente több részletben úgy kell meghatározni, hogy az fedezze a közcélú
vízimunkák megvalósításának, a vízilétesítmények megépítésének költségeit.
(5) A közcélú érdekeltségi hozzájárulást a kivetésről szóló határozatban megjelölt önkormányzathoz kell
befizetni. A befizetett hozzájárulást a kivetéssel kapcsolatos költségek levonása után a kérelmező fizetési
számlájára kell átutalni.
(6) A kivetéssel kapcsolatos költségek fedezetére a közcélú érdekeltségi hozzájárulás 10%-a számítható fel.
(7) Az (5) bekezdés szerint átutalt összeg, az érdekeltségi területen a vízgazdálkodási közfeladatokkal járó
közcélú vízimunkákra, illetve vízilétesítmények megvalósítására, fenntartására használható fel.”

Az 1995. évi LVII. törvény 8. §-a az alábbiakat mondja ki:
„8. § (1) A közérdek mértékét meghaladó, illetve a 7. §-ban nem említett tevékenység - vízimunka,
vízilétesítmény építése - többletköltségeit az igénylők kötelesek megtéríteni.
(2) A területi közcélú vízilétesítmények, illetve a közcélú vízimunkák költségeit, vízitársulat esetén a tagok
külön törvény szerint, vízitársulat hiányában az érdekeltek érdekeltségük arányában kötelesek viselni (közcélú
érdekeltségi hozzájárulás). A közcélú érdekeltségi hozzájárulás hektáronként fizetendő mértékét a
vízgazdálkodásért felelős miniszter évente rendeletben állapítja meg.
(3) Vízitársulat hiányában a (2) bekezdés szerinti költségeket a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól szóló törvény rendelkezései szerint lefolytatott eljárásban hozott határozatával
érdekeltségük arányában az érdekeltekre a települési önkormányzat jegyzője veti ki.”
Az eljárás tekintetében a Ket. szabályait kell alkalmazni.

A Képviselő-Testületnek a Korm. rendelet értelmében meg kell keresni a jegyzőt a közcélú
érdekeltségi hozzájárulás megállapítása és kivetése céljából.

II. Alkalmazott jogszabályok:
1. az előterjesztés témája tartalmazza

III. A döntés anyagi kihatása:
A 61/2012. (V. 29.) számú határozat tartalmazza.

IV. Határozat-tervezet:
Monostorpályi Község Önkormányzat
Képviselő - Testülete
…/2012. (……) számú
Határozata
A Képviselő-Testület
1. A szennyvízberuházás megvalósítása végett a Képviselő-Testület megkeresi
Monostorpályi Jegyzőjét, hogy a 61/2012. (V. 29.) számú határozat értelmében a
Monostorpályi Község közigazgatási területén az érintett ingatlanok vonatkozásában
a közcélú érdekeltségi hozzájárulást az alábbiak figyelembe vételével határozza meg:
a. Területi hatálya: Monostorpályi Község közigazgatási területén a
szennyvízberuházással érintett ingatlanok.
b. Személyi hatálya: a szennyvízberuházással érintett ingatlanok tulajdonosai,
használói figyelemmel a 160/1995. (XII. 26.) Korm. rendelet (továbbiakban:
Korm. rendelet) 25. § (3) bekezdésében foglaltaknak.
c. A közcélú érdekeltségi hozzájárulás: (85%-os támogatási intenzitás mellett)
- teljes beruházásra vonatkozó összege: 90.000 Ft/ingatlan.
- 2013. évre eső összege: 45.000 Ft/ingatlan.
d. A közcélú érdekeltségi hozzájárulást egy összegben és havi részletekben is be
lehet fizetni az önkormányzat ezen céljára létrehozott, elkülönített
számlaszámra.
2. Amennyiben a szennyvízberuházás támogatási intenzitása változik, akkor a
Képviselő-Testület dönteni fog a közcélú érdekeltségi hozzájárulások nagyságáról és
a további jegyzői intézkedések megtételéről.
3. A Korm. rendelet 25. § (2) bekezdés a) pontja szerinti dokumentációk a jegyző
rendelkezésre állnak a Polgármesteri Hivatalban.
4. A közcélú érdekeltségi hozzájárulás hivatali közigazgatási munkálataival kapcsolatos
fedezetet a mindenkori költségvetés tartalmazza. (munkabér, járulék,
adminisztrációval kapcsolatos dologi kiadások).
5. Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a határozat végrehajtása érdekében
a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: a polgármester és a jegyző
Határidő: folyamatos.

Fent leírtakat figyelembe véve kérem a Tisztelt Képviselő-Testületet, hogy a határozat –
tervezetet elfogadni szíveskedjen.
(A határozat-tervezet elfogadása egyszerű többséget igényel.).

Monostorpályi, 2012. június 19.

Tisztelettel:

Szabó József
polgármester

